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Shell ætlar at bora í Arktis í juli

Fyrireikingarnar hjá einum av heimsins størstu oljufeløgum, Shell til at fara 

undir ta fyrstu stóru boriverkætlanina í arktiskum øki norðan fyri Alaska, eru 

um at vera lidnar. Felagið hevur brúkt umleið 20 milliardir krónur uppá hesa 

verkætlan, og nú restar í at fáa endalig loyvi til at kunna fara undir at bora. 

Umleið 35 ymisk skip og pallar eru við í hesi verkætlan. Í løtuni verður 

seinasta hond løgd á at umbyggja 30 ára gamla boripallin Kulluk á eini 

skipasmiðju í Seattle í USA, soleiðis at hann er egnaður at brúka í serstaka 

ísumhvørvinum í Beaufort havinum og Chukchi havinum. Umframt henda 

boripallin fer Shell eisini at brúka boriskipið Noble Discoverer. Orsøkin til at 

Shell ger so stórar íløgur í oljuleiting í einum øki, sum er so ókent og illa 

tilgongiligt er tann, at metingarnar hjá serfrøðingum siga, at tað finnast 26 

milliardir tunnur av olju í Arktis og stórar nøgdir av gassi. Shell fer at bora 

tveir leitibrunnar við Kullukk pallinum í Beaufort havinum og tríggjar brunnar 

við Noble Discoverer í Chukchi havinum. Um og tá kolvetni verða funnin er 

ætlanin at leggja eina rørleiðing til lands og knýta hana í Trans Alaska 

rørleiðingina. Umhvørvisfelagsskapir royna at steðga ætlanunum hjá Shell. 

Teir vilja vera við, at Shell hevur enn ongi prógv lagt fram, sum vísa, at felagið 

er ført fyri at rudda upp eftir eina dálkivanlukku. Umhvørvisfelagsskapir 

finnast eisini harðliga at myndugleikunum fyri at hava loyvt Shell at keypa 

upp leitiloyvi í einum øki, har tað í dag ikki finst nakar infrastrukturur. 

Komandi vikurnar koma fleiri rættarmál tí til endaliga viðgerð í Alaska. Higartil 

hevur oljufelagið tó fingið góðkenning fyri at fara undir at bora frá ymsum 

myndugleikum. Nú um dagarnar stóð Shell fyri eini stórari tilbúgvarroynd, har 

serstaka nýggja Blow out útgerðin varð roynd. Tað var ein slík, tó minni 

framkomin, sum ikki riggaði, tá BP var fyri einum óhappi í Meksikanska 

flógvanum í fjør. Ætlanin er at seta hol á undirgrundina ikki nógv seinni enn 1. 

juli, tí ísviðurskiftini loyva bert boring í nakrar heilt fáar mánaðir. Tað er 

greitt, at mong stór altjóða oljufeløg, sum eisini síggjar stórar møguleikar í 

Arktis, fylgja væl við arbeiðinum hjá Shell, nú felagið má sigast at vera 

undangongufelag fyri leiting í hesum stóra og týðandi partinum av Arktis.
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Fyrireikingarnar hjá einum av heimsins størstu oljufeløgum, Shell til at fara 

undir ta fyrstu stóru boriverkætlanina í arktiskum øki norðan fyri Alaska, eru 

um at vera lidnar. Felagið hevur brúkt umleið 20 milliardir krónur uppá hesa 

verkætlan, og nú restar í at fáa endalig loyvi til at kunna fara undir at bora. 

Umleið 35 ymisk skip og pallar eru við í hesi verkætlan. Í løtuni verður 

seinasta hond løgd á at umbyggja 30 ára gamla boripallin Kulluk á eini 

skipasmiðju í Seattle í USA, soleiðis at hann er egnaður at brúka í serstaka 

ísumhvørvinum í Beaufort havinum og Chukchi havinum. Umframt henda 

boripallin fer Shell eisini at brúka boriskipið Noble Discoverer. Orsøkin til at 

Shell ger so stórar íløgur í oljuleiting í einum øki, sum er so ókent og illa 

tilgongiligt er tann, at metingarnar hjá serfrøðingum siga, at tað finnast 26 

milliardir tunnur av olju í Arktis og stórar nøgdir av gassi. Shell fer at bora 

tveir leitibrunnar við Kullukk pallinum í Beaufort havinum og tríggjar brunnar 

við Noble Discoverer í Chukchi havinum. Um og tá kolvetni verða funnin er 

ætlanin at leggja eina rørleiðing til lands og knýta hana í Trans Alaska 

rørleiðingina. Umhvørvisfelagsskapir royna at steðga ætlanunum hjá Shell. 

Teir vilja vera við, at Shell hevur enn ongi prógv lagt fram, sum vísa, at felagið 

er ført fyri at rudda upp eftir eina dálkivanlukku. Umhvørvisfelagsskapir 

finnast eisini harðliga at myndugleikunum fyri at hava loyvt Shell at keypa 

upp leitiloyvi í einum øki, har tað í dag ikki finst nakar infrastrukturur. 

Komandi vikurnar koma fleiri rættarmál tí til endaliga viðgerð í Alaska. Higartil 

hevur oljufelagið tó fingið góðkenning fyri at fara undir at bora frá ymsum 

myndugleikum. Nú um dagarnar stóð Shell fyri eini stórari tilbúgvarroynd, har 

serstaka nýggja Blow out útgerðin varð roynd. Tað var ein slík, tó minni 

framkomin, sum ikki riggaði, tá BP var fyri einum óhappi í Meksikanska 

flógvanum í fjør. Ætlanin er at seta hol á undirgrundina ikki nógv seinni enn 1. 

juli, tí ísviðurskiftini loyva bert boring í nakrar heilt fáar mánaðir. Tað er 

greitt, at mong stór altjóða oljufeløg, sum eisini síggjar stórar møguleikar í 

Arktis, fylgja væl við arbeiðinum hjá Shell, nú felagið má sigast at vera 

undangongufelag fyri leiting í hesum stóra og týðandi partinum av Arktis.


